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ABSTRACT 
 
Our purpose with this thesis was to find out how different factors influence perceived service 
quality at movie theatres. We made that by investigating how the expectations of the movie, 
the different parts in the servuction and the facilitating- and supporting services influence the 
movie-experience. For three days we performed a survey at the movie theatre Aveny in 
Skellefteå. Before the movie started we handled out a note to the visitors where we explained 
the purpose of the survey and after the movie we let them complete the questionnaires. In all 
we got 102 questionnaires that served as basis for our conclusions. We found that the factors 
which mainly influenced the movie-experience were those which influenced during the movie 
watching, which were; the comfort of the chairs, the absence of disturbances, the placement in 
the auditorium, the sound-level, the expectations of the movie and the leg-room. Less 
influence on the movie-experience had; the space in the foyer, the range of selling, the 
physical environment, booking and picking up tickets and also the behaviour of the personnel. 
Furthermore it seemed like most factors influenced the movie-experience more in a negative 
way if the customers were dissatisfied with them than they influence in a positive way when 
the customers were satisfied with them. 
 
 
 
Vårt syfte med denna rapport var att ta reda på hur olika faktorer påverkar upplevd tjänste-
kvalitet vid biobesök. Detta gjorde vi genom att undersöka hur förväntningarna på filmen, de 
olika delarna i servuktionen samt bi- och stödtjänster påverkar bioupplevelsen. Vi 
genomförde under tre dagar en enkätundersökning på biografen Aveny i Skellefteå. Innan 
filmen delade vi ut en förhandsinformation till biobesökarna där vi förklarade under-
sökningens syfte och efter filmen fick de fylla i enkäterna. Sammanlagt fick vi in 102 enkäter 
vilket var underlag för våra slutsatser. Vi fann att de faktorer som främst påverkade 
bioupplevelsen var de som påverkade under filmtittandet, vilket var; komforten på stolarna, 
frånvaro av störningar, placeringen i salongen, ljudnivån, förväntningarna på filmen samt 
benutrymmet. Mindre påverkan på bioupplevelsen hade utrymmet i foajén, 
försäljningsutbudet, fysiska miljön, bokning och uthämtning av biljetter samt personalens 
bemötande. Dessutom verkade det vara så att de flesta faktorer påverkade upplevelsen mer till 
det sämre om biobesökaren var missnöjd med dem, än vad de påverkade till det bättre då 
biobesökaren var nöjd med dem.  
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1 INLEDNING 
 
I det här kapitlet diskuterar vi problemet. Först ger vi en kort bakgrund till problemet för att 
sedan snäva i oss mot problemområdet. Detta leder fram till syfte och forskningsfrågor. I 
kapitlet definierar vi också de viktigaste begreppen samt visar vilka avgränsningar vi gjort. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Under de senaste årtiondena har industriländernas ekonomier genomgått en stor förändring, 
berättar Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 11-14). Tjänstesektorn uppvisar enligt dem 
en stor tillväxt medan den varuproducerande sektorn minskar i betydelse. 1995 var 70 % av 
de arbetande i Sverige sysselsatta inom tjänstesektorn (ibid). Att vi går mot ett ökat inslag av 
tjänster i samhället beror på flera olika faktorer, säger Edvardsson och Thomasson (1992, s 
15). En orsak de tar upp är man tack vare den tekniska utvecklingen kan producera mer varor 
med hjälp av färre personer, vilket gör att antalet sysselsatta inom den varuproducerande 
sektorn minskar. En annan bidragande faktor de nämner är att tjänster inom den offentliga 
sektorn som tidigare inte registrerades, till exempel barn- och äldreomsorg numera finns med 
i statistiken. Den starkaste drivkraften bakom den privata tjänstesektorns utveckling är enligt 
Edvardsson och Thomasson de allt mer kunskapsintensiva produktionsmetoderna inom 
industrin. Dessa leder till ett ökat behov av kvalificerade informations- och kunskapsbaserade 
tjänster (ibid). 
 
Begreppet tjänst kan definieras på en mängd olika sätt. Grönroos (1992, s 29) definierar tjänst 
på detta sätt: 
 

En tjänst är en aktivitet eller en serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag 
som normalt, men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan kunden och 
tjänsteföretagets medarbetare och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller 
system som tillhör tjänsteleverantören. De tillhandahålls som lösningar på 
kundens problem. 
 

Detta tycker vi är en uttömmande men något oöverskådlig beskrivning. En lättsammare 
definition finns i Gummesson (1988, s 6): �Tjänster är något som kan köpas och säljas men 
som man inte kan tappa på tårna.� 
 
Hoffman och Bateson (1997, s 24-34) samt Zeithaml och Bitner (2003, s 20-22) tar upp fyra 
skillnader mellan varor och tjänster. 
 
Tjänster är; 

1) immateriella - de går inte att se, känna eller ta på. 
2) oskiljaktiga - de produceras, levereras och konsumeras vis samma tillfälle. 
3) heterogena - de är olika från gång till gång. 
4) förgängliga � de kan ej lagras. 

 
Vid marknadsföring av tjänster är kundupplevd totalkvalitet det viktigaste konkurrensmedlet 
på lång sikt, hävdar Arnerup-Cooper och Edwardsson (1998, s 25). Därför tycker vi att 
tjänstekvalitet är ett intressant område att undersöka. Grönroos (1992) påpekar också att 
intresset för tjänstekvalitet har ökat exponentiellt under 1980-talet.  
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Bergman och Klefsjö (1994, s 16) beskriver tjänstekvalitet på detta sätt: �En vara eller tjänsts 
kvalitet är dess förmåga att tillfredställa kundernas behov och förväntningar.� Buzzell och 
Gale (1987, s 111) menar att: ��kvalitet är vad kunderna anser vara kvalitet och kvaliteten 
på en speciell produkt eller tjänst är bara så hög som kunderna upplever att den är.� Vi 
tycker att den senare definitionen är mycket bra då den tydligt visar att det är upp till kunden 
att bedöma kvaliteten.   
 
Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) gör tre antaganden om tjänstekvalitet: 
 

− Det är svårare för kunden att värdera kvaliteten på tjänster än på varor. 
− Kundens uppfattning om tjänsters kvalitet grundar sig på en jämförelse mellan 

kundens förväntningar och utfallet av den aktuella tjänsten. 
− Kundens kvalitetsvärdering grundar sig inte enbart på utfallet av tjänsten, utan även på 

en utvärdering av den process som föregår utfallet. 
 
Parasuraman et al. visar alltså på att det är många faktorer som påverkar hur kunden upplever 
kvaliteten på en tjänst.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Edvardsson och Thomasson (1992, s 68-69) poängterar att det finns många modeller som är 
avsedda för att användas för analys av kvalitet. De menar att situationen får avgöra vilken 
modell som är bäst lämpad. Modellerna belyser tjänstekvalitet på olika sätt. En modell ger i 
allmänhet bara ett perspektiv på serviceproduktion och enligt Edvardsson och Thomasson 
behövs det flera perspektiv för att förstå helheten. Vissa modeller har ett renodlat perspektiv 
och andra har blandade perspektiv och de ser en risk att man förlorar helhetssynen om, man 
arbetar med en enda modell.  
 
En av modellerna som beskriver tjänstekvalitet är Grönroos modell. Grönroos (1996) menar 
att den kvalitet som kunden uppfattar hos en tjänst beror på dels den tekniska kvaliteten, vad 
kunden får, och dels den funktionella kvaliteten, hur kunden får tjänsten. Även företagets 
profil eller image, liksom kundens förväntningar på tjänsten påverkar hur kunden upplever 
kvaliteten på tjänsten (ibid). 
 
En sak som påverkar den upplevda tjänstekvaliteten är som vi tidigare nämnt förväntningarna 
på tjänsten. Såväl Zeithaml och Bitner (2003, s 59-74) som Hoffman och Bateson (1997, s 
283-291) tar upp förhållandet mellan förväntad och upplevd tjänst. Kunder accepterar en viss 
variation i en tjänsts kvalitet och hur mycket den får variera ligger inom ligger inom det 
Zeithaml och Bitner kallar toleranszonen. Olika faktorer påverkar enligt Zeithaml och Bitner 
storleken på toleranszonen (figur 1:1). De olika faktorerna som påverkar storleken på 
toleranszonen påverkar inte den upplevda tjänstekvaliteten och därför kommer vi inte i denna 
uppsats att försöka härleda varifrån olika förväntningar kommer. 
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Förväntad tjänst 

• Härledda 
förväntningar 

• Kundens personliga 
uppfattning 

• Kundens behov 

• Tidigare 
erfarenheter 

• Word of mouth

• Icke uttalade löften, 
t.ex. pris, högt pris = 
bra tjänst 

• Uttalade löften, via 
reklam eller annan 
form av 
kommunikation. 

• Kundens egen 
roll/deltagande. Hur 
stort eget 
deltagande? 

• Antal tänkbara 
alternativ 

• Personliga händelser

Önskad tjänst 

• Situationsfaktorer 
som sänker 
tjänstekvaliteten 
men som är utanför 
tjänsteleverantörens 
kontroll. 

Tillräcklig tjänst Förutsedd tjänst 

Upplevd tjänst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toleranszon 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1:1. Faktorer som påverkar förväntad tjänst (efter Hoffman och Bateson, 1997, s 288) 
 
Hightower, Brady och Baker (2002) menar att eftersom nöjestjänster primärt konsumeras för 
att uppnå tillfredställelse bedöms tjänsten inte bara utifrån nyttan utan också utifrån själva 
upplevelsen. Hoffman och Bateson (1997, s 7-11) tar upp en del faktorer som påverkar upp-
levelsen av tjänsten, till exempel de olika delarna i servuktionen. Edvardsson och Thomasson 
(1992, s 23) förklarar servuktion som tjänsters motsvarighet till varors produktion, som en 
markering av att tjänster produceras på ett annat sätt än varor. I servuktionen ingår enligt 
Hoffman och Bateson den fysiska omgivningen, personalens bemötande och interaktionen 
med andra kunder. Hoffman och Bateson redogör i servuktionsmodellen för sambandet 
mellan ovan nämnda faktorer och kundens upplevda tjänst. Hoffman och Bateson konstaterar 
att eftersom tjänster är immateriella, blir påtagliga saker i den fysiska omgivningen särskilt 
viktiga i kundens bedömning av tjänsten.  
 
Baker (refererad i Wakefield och Blodgett, 1999) förklarar att den tid kunden tillbringar i 
tjänstens fysiska omgivning påverkar i vilken utsträckning kunden influeras av densamma. Ju 
längre tid kunden befinner sig i den fysiska omgivningen desto större möjlighet har kunden att 
bedöma och bli påverkad av omgivningen, säger Baker.  
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Zeithaml och Bitner (2003, s 280-289) pekar också de på den fysiska omgivningens betydelse 
både för kunder och för de anställda. Vid utformningen av den fysiska omgivningen menar 
Zeithaml och Bitner att det är viktigt att veta vem som främst kommer att påverkas av den. De 
tar upp biografer som ett av de ställen där det först och främst är kunden som påverkas av den 
fysiska omgivningen. En modell som behandlar effekterna av den fysiska omgivningen är 
servicescapesmodellen som bland annat Hoffman och Bateson (1997, s 215-222) samt 
Zeithaml och Bitner (2003, s 289-300) tar upp.  
 
Edvardsson och Thomasson (1992, s 98) pratar om ett primärt och ett sekundärt kundbehov. 
Det primära tillgodoses av grundtjänsten det vill säga huvudsakliga ändamålet med tjänsten 
till exempel flygtransporten. Det sekundära behovet tillgodoses av stödtjänster. Grönroos och 
Monthelie (1988, s 49-51) delar istället upp grundtjänst och stödtjänst i kärntjänst 
(grundtjänst), bitjänst och stödtjänst, vilket är den uppdelning vi hädanefter kommer att 
använda oss av. Ett samlingsnamn som Grönroos och Monthelie använder sig av för kärn-, bi- 
och stödtjänster är det grundläggande tjänsteerbjudandet. Edvardsson och Thomasson (1992, s 
97) poängterar att en förutsättning för kvalitet är att de kärn-, bi- och stödtjänster som erbjuds 
matchar kundens primära och sekundära behov. Med bitjänster avser Grönroos och Monthelie 
de tjänster som är nödvändiga för att kärntjänsten ska kunna utföras, till exempel 
biljettförsäljning. Stödtjänster är å andra sidan inte nödvändiga utan finns till för att göra 
kärntjänsten attraktivare, förklarar de. Bitjänster och stödtjänster påverkar således också 
kundens upplevda tjänstekvalitet. Utöver det grundläggande tjänsteerbjudandet pratar 
Grönroos och Monthelie (1988, s 51-54) om det utvidgade tjänsteerbjudandet där bland annat 
tjänstens tillgänglighet ingår. Med tillgänglighet menar Grönroos och Monthelie bland annat 
öppettider, läge, parkeringsplatser. Öppettider, läge, parkeringsplatser är saker vi inte har för 
avsikt att undersöka då vi inte anser oss ha tid att fördjupa oss i alla olika delar. 
 
Många författare tar upp faktorer som påverkar kunders upplevda tjänstekvalitet. Ett område 
som vi tycker skulle vara intressant att undersöka är kunders upplevda tjänstekvalitet när det 
gäller biobesök. Galloway och Ho (1996) menar att den upplevda tjänstekvaliteten på ett 
biobesök kan variera från kund till kund eftersom olika kunder upplever samma film på olika 
sätt. Galloway och Ho konstaterar dock att det ofta råder större enighet om påtagliga faktorer 
som komfort, bekvämlighet, ljud och bild. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Vad som är kvalitet i en tjänst är en komplex fråga. Det är många olika faktorer som på olika 
sätt spelar in och påverkar kundens upplevda tjänstekvalitet. Ett biobesök är förmodligen 
inget undantag. Vårt syfte blir därför att undersöka hur olika faktorer påverkar upplevd 
tjänstekvalitet vid biobesök. Vi har tänkt göra detta genom att försöka få svar på följande 
forskningsfrågor: 
 

1) Hur påverkas bioupplevelsen av hur förväntningarna på filmen motsvaras? 
2) Hur påverkar delarna i servuktionen bioupplevelsen? 
3) Hur påverkar stöd- och bitjänster bioupplevelsen? 
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2 TEORI 
 
I detta kapitel läggs en teoretisk beskrivning av problemområdet fram. Vi tar upp hur olika 
faktorer såsom förväntningar på tjänsten, servuktionsprocessen samt bi- och stödtjänster 
påverkar den upplevda tjänstekvaliteten. 
 
 
2.1 Förväntningars påverkan på den upplevda tjänsten 
 
Kundens förväntningar på tjänsten kommer enligt Zeithaml och Bitner (2003) att användas 
som en referensram utifrån vilken tjänstens utförande kommer att bedömas av kunden.  
 
2.1.1 Toleranszonen 
 
Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990) har utvecklat en modell, gapmodellen, som visar hur 
olika gap i servuktionsprocessen kan påverka kunders bedömning av den aktuella tjänstens 
kvalitet. Det sista av de fem gapen, gap 5, betecknar skillnaden mellan förväntad och upplevd 
tjänstekvalitet, förklarar de. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 159) påpekar att flera 
forskare framfört kritik mot gapanalysen, i första hand när det gäller jämförelsen mellan 
förväntningar och upplevelsen av tjänsten. Som ett resultat av kritiken har en ny modell 
utvecklats där begreppet toleranszon inkluderats (ibid). 
 
Zeithaml och Bitner (2003, s 59-74) så väl som Hoffman och Bateson (1997, s 283-291) 
förklarar begreppet toleranszon. Zeithaml och Bitner poängterar att kundens förväntningar 
kan variera mycket beroende på vilken referensram de har. Förväntningar spelar en viktig roll 
vid kundens bedömning av tjänsten, menar de. Zeithaml och Bitner delar upp förväntningarna 
på tjänsten i två typer, önskad tjänst och tillräcklig tjänst. Den önskade tjänsten är enligt dem 
den kvalitet på tjänsten som kunden önskar få. Önskad tjänst är vad kunden tror att den kan få 
och borde få, säger de. Förväntningarna speglar enligt Zeithaml och Bitner kundens 
förhoppningar och önskningar. Utan tron på att dessa skulle uppfyllas skulle kunden knappast 
nyttja tjänsten i första läget, men ibland är det dock inte möjligt att helt och hållet uppfylla 
kundens önskningar, menar de. Zeithaml och Bitner förklarar den tillräckliga tjänsten som den 
lägsta kvaliteten på en tjänst en kund är beredd att acceptera. 
 
Zeithaml och Bitner framhåller vidare att eftersom tjänster är heterogena, kan det finnas 
skillnader i utförandet mellan olika leverantörer, men också skillnader i utförandet från gång 
till gång hos en och samma leverantör och på grund av detta lär sig kunden att acceptera en 
viss variation på tjänstens kvalitet. Hur mycket tjänstens kvalitet får variera ligger inom vad 
Zeithaml och Bitner benämner som kundens toleranszon (figur 2:1). Om kvaliteten på en 
tjänst är högre än den önskade kvaliteten kommer kunden att känna sig mycket nöjd, menar 
de, men är kvaliteten å andra sidan lägre än den tillräckliga nivån kommer kunden att bli 
besviken och förtroendet för företaget urholkas. Så länge kvaliteten på tjänsten håller sig inom 
toleranszonen är det enligt Zeithaml och Bitner inget kunden tänker på. Det är först när 
kvaliteten faller utanför toleranszonen den fångar kundens uppmärksamhet, antingen på ett 
positivt eller negativt sätt (ibid). 
 
Vad kunderna ser som önskad respektive tillräcklig tjänst beror enligt Zeithaml och Bitner på 
en mängd olika faktorer (se figur 1:1) Vad kunden ser som önskad tjänst beror på personliga 
behov och värderingar. Det beror också på tidigare erfarenheter, pris, word-of-mouth det vill 
säga vad man hört av andra och uttalade löften från företaget via till exempel reklam. Nivån 
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Förväntad tjänst 

Önskad tjänst 

Tillräcklig tjänst

Upplevd tjänst 

på vad man anser vara tillräcklig tjänst beror även det på tidigare erfarenheter, pris, word-of-
mouth och uttalade löften från företaget. Dessutom kan den tillräckliga tjänsten påverkas av 
det personliga engagemanget, andra tänkbara alternativ av personliga händelser och av yttre 
omständigheter som till exempel dåligt väder. Alla dessa olika faktorer som Zeithaml och 
Bitner tagit upp ovan gör att toleranszonens storlek varierar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toleranszon 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figur 2:1. Toleranszonen (efter Hoffman och Bateson, 1997, s 288) 
 
2.1.2 Förväntad och upplevd tjänstekvalitet 
Parasuraman, A., Zeithaml, V., Berry, L. (1985) beskriver även de förväntningarnas betydelse 
för den upplevda tjänsten (figur 2:2) 
 

 
Oacceptabel kvalitet 

 
 
 
 
 

 
Tillfred- 

     X    X ställande 
 kvalitet 

 
 

 
 
 
 
  

Ideal kvalitet 
Figur 2:2. Förväntad och upplevd tjänstekvalitet (efter Parasuraman et al., 1985, s 47) 
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Kundens förväntningar, upplevd kvalitet i processen tillsammans med den upplevda kvaliteten 
av slutresultatet bestämmer hur nöjd kunden blir med tjänsten, vilket enligt Parasuraman et al. 
kan variera allt ifrån ideal till oacceptabel kvalitet. Det kunden tar i beaktning för att bedöma 
kvaliteten i slutresultatet är de förväntningar som inte har uppfyllts, de som har uppfyllts och 
de som har överträffats (ibid). 
 
 
2.2 Servuktionens påverkan på den upplevda tjänsten 
 
Flera olika faktorer i servuktionen har betydelse för den upplevda tjänsten. I detta kapitel 
kommer vi behandla dessa dels genom att beskriva servuktionsmodellen, men också gå in på 
vissa av delarna mer ingående. 
 
2.2.1 Servuktionsmodellen 
 
Hoffman och Bateson (1997, s 7-11) tar upp en modell, Servuktionsmodellen (figur 2:3), som 
illustrerar de faktorer som påverkar den upplevda tjänsten. Modellens huvudsakliga syfte är, 
enligt Hoffman och Bateson, att påvisa att kunderna är en väsentlig del av tjänsteprocessen. 
Hoffman och Bateson säger att kundernas deltagande kan vara aktivt eller passivt men de är 
alltid involverade i tjänsteleveransprocessen. Hoffman och Bateson anser att det är viktigt att 
känna till detta för att kunna utforma sin tjänstemarknadsföring på bästa sätt. Med 
servuktionsmodellen beskriver Hoffman och Bateson både faktorer som är synliga för kunden 
och faktorer som är osynliga för kunden. I den synliga delen ingår den fysiska omgivningen, 
tjänsteleverantören/ kontaktpersoner samt andra kunder och i den osynliga delen ingår 
företagets interna organisationssystem (ibid).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:3. Servuktionsmodellen (efter Hoffman och Bateson, 1997, s 8) 
 
I följande avsnitt refereras Hoffman och Batesons beskrivning av de olika delarna i 
servuktionsmodellen uppdelade i synliga och osynliga faktorer. 
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2.2.1.1 Synliga faktorer 
 

• Fysisk omgivning: Eftersom tjänster är immatriella kan de inte objektivt bedömas på 
samma sätt som varor. I avsaknad av påtaglighet i själva tjänsten söker kunden efter 
påtagliga ledtrådar i den fysiska omgivningen för att kunna göra en bedömning av 
tjänsten. Dessa kan till exempel vara lokalernas utformning, hur städat det är, möbler, 
tavlor, belysning och andra påtagliga saker. 

 
• Tjänsteleverantören/kontaktpersonal: Eftersom konsumtionen av tjänster ofta äger rum 

på samma ställe som den produceras/tillhandahålls påverkas tjänsten även av 
kontakten med personal. Dels kontakten med den så kallade tjänsteleverantören som är 
den som levererar själva kärntjänsten, till exempel tandläkaren, läraren eller frisören 
dels annan personal (kontaktpersonal) som kunden också kan stöta på i samband med 
köp av tjänst, till exempel en receptionist eller lokalvårdare. De intryck dessa ger kan 
dramatiskt förändra kundens upplevelse av tjänsten. 

 
• Andra kunder: Kund A i modellen är mottagaren av tjänsten medan kund B 

representerar alla övriga kunder som påverkar kund A:s upplevelse av tjänsten. Kund 
B:s påverkan på kund A:s upplevelse kan vara antingen aktiv eller passiv. En aktiv 
påverkan kan till exempel vara att någon vid ett biobesök sitter och prasslar med en 
godispåse. En passiv påverkan på samma evenemang kan vara att någon med ett stort 
hår sitter framför och skymmer sikten. 

 
2.2.1.2 Osynliga faktorer 
 

• Interna organisationssystemet: I det interna organisationssystemet finns de lagar och 
regler som styr företaget. Trots att de är osynliga för kunden har de en stor inverkan på 
kundens upplevelse av tjänsten. Reglerna i företaget bestämmer till exempel hur 
många som jobbar vid ett visst tillfälle, vilka åldersgränser som gäller och vilka 
betalkort som accepteras. 

 
Grönroos (1996) tolkar Servuktionsmodellen i stort sett likadant som Hoffman och Bateson. 
Grönroos kopplar modellen till sin egen modell som beskriver kundens upplevelse av en 
tjänsts kvalitet (se problemdiskussionen). Han menar bland annat att kontaktpersonalen 
(Grönroos benämning på både tjänsteleverantören och kontaktpersonal) genom sin storlek och 
sitt tekniska kunnande påverkar tjänstens tekniska kvalitet. Dessutom anser Grönroos att 
personalen genom sitt beteende har en stor betydelse för hur den funktionella kvaliteten 
utformas och upplevs av kunderna. 
 
2.2.2 Fysiska bevis betydelse för tjänsten 
 
Flera författare, däribland Zeithaml och Bitner (2003, s 280-289) och Hoffman och Bateson 
(1997, s 212-222), använder sig av termen servicescape för att beskriva användningen av 
fysiska bevis vid utformningen tjänstens omgivning. Zeithaml och Bitner delar upp de fysiska 
bevisen i anläggningens utvändiga attribut, invändiga attribut och i övriga påtagliga ledtrådar. 
Utvändiga attribut kan enligt Zeithaml och Bitner till exempel vara utvändig design, skyltning 
och parkering medan invändiga attribut kan vara den invändiga designen, utrustning och 
layout. Exempel på övriga påtagliga ledtrådar är uniformer, hemsidor och broschyrer (ibid). 
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Zeithaml och Bitner konstaterar att de fysiska bevisen påverkar kunders val, förväntningar, 
tillfredställelse och andra beteenden. Återförsäljarna vet att kunder påverkas av lukt, dekor, 
musik och layout, menar Zeithaml och Bitner. Den fysiska omgivningen kan påverka både 
kunder och personal och vilka som påverkas mest beror enligt Zeithaml och Bitner på i vilken 
utsträckning kunden respektive personalen är inblandad i tjänsten. I tjänstemiljöer där kunden 
utför de flesta aktiviteter själv, och där personalen är lite inblandad, så kallade self-service 
environments, som till exempel biografer och golfanläggningar ska den fysiska omgivningen 
utformas i första hand för kundens bästa (ibid). 
 
Som exempel på förhållanden i den fysiska omgivningen som påverkar kunden negativt tar 
Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 54) upp störande ljud, obekväma stolar, dålig 
belysning och nedslitna lokaler. En attraktiv fysisk omgivning kan enligt dem utmärkas av stil 
när det gäller val av möbler, gardiner, konst eller arkitektur, men det kan även gälla behaglig 
belysning god ventilation och fin utsikt. 
 
2.2.2.1 Servicecapesmodellen 
 
Hoffman och Bateson (1997, s 215-216) berättar om SOR-modellen som beskriver hur stimuli 
i omgivningen påverkar kunders beteende. S står för stimuli, O för organism och R för 
responses. Ur denna modell har Bitner (1992) skapat servicescapesmodellen (figur 2:4) som 
en utförligare förklaring till hur den fysiska omgivningen påverkar kunder och personal. 
Eftersom vi inte ska undersöka personalen har vi utelämnat den delen av modellen. 
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Figur 2:4. Servicescapesmodellen (efter Bitner, 1992) 
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Fysiska omgivningens dimensioner 
 
Bitner (1992) menar att alla de olika delarna i den fysiska omgivningen som företaget styr 
över kan användas för att påverka kundens beteende. Bitner delar in de fysiska faktorerna i tre 
kategorier; villkor i omgivningen, spatial layout och funktionalitet, och tecken och symboler. 
Även om Bitner har delat upp faktorerna i tre olika delar påpekar hon att det är 
helhetsintrycket som kunden reagerar på. Bitner förklarar de olika kategorierna enligt nedan: 
 

• Villkor i omgivningen: Villkor i omgivningen kan vara temperatur, ljus, ljud, musik, 
lukt och färg. Alla dessa faktorer kan ha en djup inverkan på hur människor känner, 
tänker och reagerar mot ett visst tjänsteföretag. Generellt påverkar villkoren i 
omgivningen de fem sinnena, lukt, smak, hörsel, syn och känsel. Villkoren i 
omgivningen påverkar speciellt mycket då de är extrema, till exempel märks det om 
luftkonditioneringen har gått sönder, men inte om den fungerar. 

 
• Spatial layout och funktionalitet: Eftersom tjänstemiljön vanligtvis existerar för att 

uppfylla kundens specifika behov är den fysiska omgivningens layout och 
funktionalitet särskilt viktig. Med spatial layout menas det sätt på vilket maskiner, 
utrustning och möblemang är arrangerat, storlek och form på dem, samt på vilket sätt 
de är placerade i förhållande till varandra. Med funktionalitet menas förmågan samma 
föremål har att underlätta uppfyllandet av kundernas mål. Spatial layout och 
funktionalitet är särskilt viktigt för kunden i �self-service environments�. 

  
• Tecken och symboler: I den sista kategorin ingår skyltar både för varumärket och för 

instruktioner och regler vid användandet av tjänsten, till exempel nödutgångar och 
rökning-förbjuden-skyltar. Tavlor fotografier och blomsterarrangemang faller också 
under denna kategori. Dessa faktorer är särkilt viktigt för att skapa ett första intryck av 
tjänsten. När kunder är obekanta med tjänsteföretaget letar de efter ledtrådar i 
omgivningen för att kunna kategorisera och skapa förväntningar. 

 
Zeithaml och Bitner (2003, s 299) berättar att den estetiska utformningen, tillgängligheten och 
sittplatsernas bekvämlighet har visat sig vara viktigt i för den upplevda kvaliteten på till 
exempel sportevenemang och casinon. 
 
Inre reaktioner till följd av den fysiska omgivningen 
 
Bitner beskriver tre olika sätt på vilka kunderna reagerar; kognitivt, känslomässigt och 
fysiologiskt, till följd av de olika faktorerna i den fysiska omgivningen. I följande avsnitt 
refereras Bitner (1992). 
 

• Kognitiv respons på den fysiska omgivningen: Utifrån den fysiska omgivningen får 
kunden förväntningar på tjänsten. Om till exempel miljön i väntrummet hos en 
tandläkare är utformat för att lugna patienterna kommer patienterna att tro att 
tandläkaren är omtänksam och kompetent. Utformningen av den fysiska omgivningen 
kan också hjälpa kunderna att kategorisera företaget, till exempel skilja en 
snabbmatsrestaurang från en lyxrestaurang. 

 
• Känslomässig respons på den fysiska omgivningen: Bara genom att befinna sig i en 

viss omgivning kan detta få människor att känna sig glada, avslappnade, entusiastiska 
eller för den delen också nedstämda, deprimerade eller ledsna. 
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• Fysiologisk respons på den fysiska omgivningen: Den upplevda fysiska omgivningen 

kan också påverka människor rent fysiskt. Till exempel kan för högt ljud orsaka 
obehag, för hög temperatur i ett rum få människor att svettas och luftkvaliteten göra att 
människor får svårt att andas. Även komforten på stolarna är av avgörande betydelse 
för upplevelsen, och inverkar till exempel på hur länge man stannar på en restaurang.  

 
Zeithaml och Bitner (2003, 295-296) påpekar vikten av att anpassa alla detaljer i den fysiska 
omgivningen så att det blir så bra som möjligt för alla kunder.  
 
Beteende till följd av den fysiska omgivningen 
 
Den fysiska omgivningen leder till olika typer av reaktioner hos individen som i sin tur leder 
till olika typer av beteenden, berättar Bitner. Hon delar upp beteendena i individuellt beteende 
och i sociala interaktioner. Hennes förklaring följer i punkterna nedan. 
 

• Individuellt beteende: När det gäller individuellt beteende delar hon i sin tur upp detta 
i närmande eller undvikande beteende. Vid närmande beteende känner kunden ett 
engagemang och en vilja att stanna, vid undvikande beteende gäller motsatsen. Om 
man till exempel besöker ett sportevenemang är det troligt att man har större 
behållning av matchen om allt runt omkring fungerar, att det är rent och snyggt, lätt att 
hitta till sin plats och så vidare. Fungerar inte dessa saker minskar behållningen av 
matchen. 

 
• Sociala interaktioner: Genom att utforma omgivningen på ett visst sätt kan företaget 

påverka kundernas interaktion både med varandra och med personalen. Ett exempel är 
placeringen av solstolarna på ett kryssningsfartyg, som stimulerar sociala 
interaktioner. 

 
 
2.3 Stöd- och bitjänsters påverkan på den upplevda tjänsten 
 
Enligt Grönroos (1996) består det grundläggande tjänsteerbjudandet av tre olika 
komponenter; kärntjänster, bitjänster och stödtjänster. Kärntjänsten är anledningen till att 
företaget överhuvudtaget finns på marknaden, hävdar Grönroos. Till exempel i fråga om en 
flygtur är kärntjänsten, enligt Grönroos, själva transporten från punkt A till punkt B. Om vi 
överför detta till exemplet bio är kärntjänsten själva filmen.  
 
Bitjänster berättar han måste finnas till för att kunden ska kunna utnyttja kärntjänsten. I 
exemplet med flygturen kan en bitjänst vara incheckning. Saknas bitjänster går det inte att 
konsumera kärntjänsten, konstaterar Grönroos. Vid vårt egna bioexempel är till exempel 
biljettförsäljningen en bitjänst. 
 
Grönroos (1992) menar att stödtjänster i likhet med bitjänster är extratjänster. Stödtjänstens 
uppgift är dock en annan nämligen att öka värdet på och/eller skilja ut tjänsten från 
konkurrenternas tjänster, förklarar Grönroos. På en flygplats kan stödtjänster vara att gratis 
tillhandahålla dagens tidning och färsk frukt. På en biograf kan det som vi ser det vara till 
exempel försäljning av popcorn och läsk.  
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Grönroos (1992) menar att även bitjänsten kan utformas så att den fungerar på samma sätt 
som en stödtjänst nämligen genom att göra kärntjänsten attraktivare. En och samma tjänst kan 
vara antingen bi- eller stödtjänst beroende på förutsättningarna, menar Grönroos. En måltid 
ombord på en långflygning kan till exempel räknas som en bitjänst, medan en måltid på en 
kortare flygning knappast kan anses som en nödvändighet och klassificeras därför som en 
stödtjänst (ibid). Vi kan konstatera att de flesta författare beskriver bi- och stödtjänster på 
ungefär samma sätt. 
 
 
 
 
 
 Bitjänst                    Kärntjänst  Stödtjänst 
 
 
 
 
Figur 2:5. Det grundläggande tjänsteerbjudandet (fritt efter Grönroos, 1996, s 55) 
 
Enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 45) avses med tjänstekonceptet en 
beskrivning av de kundbehov som ska tillgodoses, och hur behoven ska tillgodoses i form av 
tjänstens innehåll eller det grundläggande tjänsteerbjudandets utformning. Matchningen 
mellan kundbehov och tjänsteerbjudandet är centralt, menar de. Edvardsson och Thomasson 
(1992, s 98) pratar om ett primärt och ett sekundärt kundbehov. Det primära tillgodoses av 
kärntjänsten det vill säga det huvudsakliga ändamålet med tjänsten till exempel 
flygtransporten och de sekundära kundbehoven tillgodoses av bi- och stödtjänsterna (ibid). 
Även Arnerup-Cooper och Edvardsson påpekar vikten av att ta väl hand om såväl de primära 
som sekundära kundbehoven för att göra kunden nöjd. De sekundära behoven kan vara 
uttalade men även underförstådda, vilket innebär att kunden förutsätter att de finns olika 
tjänster som på ett rimligt sätt tillgodoser även de sekundära kundbehoven (ibid). 
 
                          A. Kundens problem  B. Erbjudandets utformande 
 
             Sekundära                   Stöd- och 
             kundbehov                   bitjänster  
 

       Primärt  
     kundbehov  Kärntjänst 
 
  
 
 
 
 
 
 Figur 2:6. Modell över tjänstekonceptet (efter Arnerup-Cooper och Edvardsson, 1998, s 49) 
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3 METOD 
 
I det här kapitlet beskriver vi hur vi gick tillväga för att kunna svara på forskningsfrågorna. 
Vi berättar om hur vi sökte litteratur, vilken forskningsstrategi vi använde oss av, hur 
datainsamlingen gick till, hur vi gjorde analysen och vad som var positivt respektive negativt 
med vårt tillvägagångssätt. 
 
 
3.1 Litteraturstudie 
 
Vi började vårt arbete med att söka litteratur i Libris som är Sveriges nationalbibliografi, och i 
Lucia, det vill säga Luleå universitets bibliotekskatalog på Internet. Vi använde oss av sökord 
som till exempel marknadsföring, tjänstekvalitet, kvalitet och kundtillfredsställelse, både på 
engelska och på svenska. Vidare besökte vi Skellefteå stadsbibliotek och letade där litteratur 
inom samma kategorier. I databaserna Emerald, Helecon, Ebsco och Mediearkivet letade vi 
artiklar med hjälp av samma sökord som ovan. Dessutom sökte vi på ord som cinema, movie 
theatre, physical evidence och servicescape, i flera olika kombinationer. I sökmotorn Google 
använde vi oss av sökorden cinema och servicescape för att hitta ytterligare artiklar inom 
ämnet.  
 
Eftersom vi utgick från befintliga teorier och undersökte verkligheten för att sedan dra 
slutsatser vid jämförelse av teorin och empirin var vårt angreppssätt deduktivt. Vid deduktion 
formar man utifrån en teori hypoteser som är testbara påståenden om verkligheten och genom 
logisk slutledning kommer man fram till ett resultat förklarar Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(1997).  
 
 
3.2 Forskningsstrategi 
 
Enligt Denscombe (2000, s 12-13) kännetecknas surveyundersökningar av att forskningen ska 
ha en bred täckning och ge överblick. Med en surveyundersökning undersöks också 
förhållandet vid en bestämd tidpunkt. Denscombe betonar sökandet efter konkreta saker som 
går att mäta och registrera. Med en surveyundersökning går man vanligtvis inte in på djupet 
och studerar saker i detalj berättar Denscombe. På grund av att vi ville kunna göra 
generaliseringar ansåg vi att den forskningsstrategi som var mest lämplig i detta fall var en 
surveyundersökning. Vi ville undersöka en relativt stor målgrupp för att få en övergripande 
bild. En annan anledning till att vi ansåg surveyundersökning vara den lämpligaste strategin 
var att vi bara avsåg undersöka hur det var och inte hur det blev.   
 
 
3.3 Datainsamling 
 
Här berättar vi vilken datainsamlingsmetod vi använt oss av, hur vi gjort vårt urval, om våra 
föreberedelser, utformningen av enkäten, en beskrivning av biografen och själva genom-
förandet. 
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3.3.1 Datainsamlingsmetod 
 
I vår undersökning använde vi oss av enkäter för att samla in data. Denscombe (2000, s 107-
108) menar att detta är en lämplig metod då man vill få svar från ett stort antal respondenter. 
Det är också lämpligt när det rör sig om okomplicerad information, som är kortfattad och 
okontroversiell.  Är det sociala klimatet tillräckligt öppet för att möjliggöra fullständiga och 
ärliga svar, är också enkäter användbara. Även vid behov av standardiserade data från 
identiska frågor rekommenderar Denscombe enkäter. Då våra frågor var enkla och 
okomplicerade och inte på något sätt känsliga ansåg vi att enkäter var den lämpligaste 
datainsamlingsmetoden. Vårt val av datainsamlingsmetod styrktes av att målet var att få fram 
standardiserade data vilket krävde svar från ett stort antal respondenter.  
 
3.3.2 Urval 
 
Enligt Denscombe (2000, s 19-23) finns det huvudsakligen två typer av urvalstekniker, 
sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. I ett sannolikhetsurval utgör urvalet ett 
representativt tvärsnitt av hela den population som studeras, förklarar Denscombe. I icke-
sannolikhetsurval är urvalet inte nödvändigtvis representativt för populationen som helhet, 
säger Denscombe.  
 
Denscombe nämner subjektivt urval som en av urvalsmetoderna inom icke-sannolikhetsurval. 
Vid subjektivt urval handplockas urvalet för undersökningen eftersom forskaren anser det 
troligt att just dessa ger de värdefullaste data och på bästa sätt kommer att belysa den aktuella 
undersökningsfrågan, menar Denscombe. I den meningen hävdar han att det inte bara kan 
vara mer ekonomiskt utan också mer informativt med ett subjektivt urval än ett sannolikhets-
urval.  
 
Frågorna i vår enkät byggde på att respondenterna just sett en film på bio vilket gjorde att vi 
tyckte att det subjektiva urvalet var bäst lämpat för vår undersökning. Dessutom fanns det en 
risk vid slumpmässigt urval att vi skulle ha fått med personer som inte besökt en biograf på 
flera år. Vi trodde att det skulle vara lättare att ha en uppfattning om frågorna om man var en 
�van� biobesökare. 
 
Vi genomförde vår undersökning på biografen Aveny i Skellefteå. Vi tänkte även dela ut 
enkäter på biografen Grand (också i Skellefteå) men det visade sig att den tyvärr var stängd 
under den aktuella perioden. Att vi inte gjorde undersökningen på biografer i andra städer än 
Skellefteå berodde på tid- och kostnadsfaktorn. 
 
3.3.3 Förberedelser 
 
Vi tog i början av uppsatsskrivandet kontakt med Johnny Vikström, platschef på biograferna 
Aveny och Grand i Skellefteå. Dels ville vi höra att det gick bra för honom att vi genomförde 
en enkätundersökning på plats i biografen, dels ville vi höra om det fanns något intresse för 
detta från hans sida. Vi hoppades att han skulle vilja bidra med biobiljetter för utlottning 
bland dem som svarade på enkäten. Genom en sådan utlottning räknade vi med att höja 
svarsfrekvensen. Vikström var positiv till vår undersökning och lovade att bidra med fem 
biobiljetter. 
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3.3.4 Utformning av enkät 
 
Vid utformningen av enkäten pekar Denscombe (2000, s 118-121) på flera olika faktorer att ta 
hänsyn till. Viktigt att tänka på är att endast ta med frågor som är absolut nödvändiga för 
forskningen, säger Denscombe. Vidare menar han att det är viktigt att göra frågorna så korta 
och okomplicerade som möjligt för att undvika onödig förvirring. En annan viktig detalj är 
enligt Denscombe att försäkra sig om att formuleringen är omöjlig att missförstå. När det 
gäller frågornas ordningsföljd rekommenderar Denscombe att de okomplicerade och minst 
kontroversiella frågorna bör komma först i enkäten. I utformningen av enkäten försökte följa 
Denscombes råd. Vi undersökte som vi tidigare nämnt inte om filmen i sig var bra eller dålig 
när det gällde till exempel handlingen, men vi frågade om människors subjektiva uppfattning 
om filmen för att kunna bedöma hur förväntningarna har motsvarats.  
 
Frågorna i enkäten kan enligt Denscombe (2000, s 122-125) delas upp i fasta och öppna 
svarsalternativ. Vid öppna frågor får respondenterna själva formulera svaret, i fasta frågor 
finns förutbestämda svarsalternativ, förklarar Denscombe.  Vi använde oss i huvudsak av 
fasta svarsalternativ, men på frågorna om störningar från andra biobesökare, biljettbokning 
och biljettuthämtning lade vi till en öppen fråga där respondenterna kunde ange orsaken till 
eventuella problem som de upplevde. Innan vi började vår undersökning mailade vi 
enkätfrågorna till Johnny Vikström för att få veta om han ville ändra, lägga till eller ta bort 
något. Vikström var dock nöjd med enkäten. Vi hade även ett seminarium med andra 
uppsatsskribenter där alla kom med synpunkter om enkätens utformning och därefter fick 
enkäten sin slutgiltiga utformning (Bilaga A). 
 
3.3.5 Genomförande 
 
Vi genomförde vår undersökning vid tre tillfällen, fredag 9/5, söndag 11/5 och måndag 12/5. 
Dessa tre tillfällen räckte för att samla in det antal enkäter vi föresatt oss att göra, nämligen 
minst 100. För att undvika trängsel i foajén delade vi ut enkäterna efter de senare 
föreställningarna eftersom det i foajén efter de första föreställningarna både är besökare som 
har sett filmerna klart och andra som ska se nästa föreställning. De filmer som visades under 
de aktuella dagarna var i salong 1 �X-men 2�, i salong 2 �Shanghai Knights� och i salong 3 
�Kärleken checkar in�. Vid ett tillfälle, den 12/5, delade vi också ut enkäter till besökarna vid 
den tidigare föreställningen. Anledningen till detta var att filmen �Magdalenasystrarna� som 
vi förmodade skulle locka en lite äldre målgrupp visades endast vid den tidigare 
föreställningen. Vi gjorde detta för att få lite jämnare åldersfördelning då vi trodde att 
åtminstone �X-men 2� och �Shanghai Knights� skulle locka en yngre publik. 
 
Innan besökarna gick in i biosalongen delade vi ut en förhandsinformation till dem (Bilaga B) 
där vi kort förklarade om vår undersökning. Vi berättade där att vi skulle dela ut en enkät efter 
föreställningen och tog upp några av sakerna vi skulle fråga om, till exempel benutrymme och 
ljudnivå, i förhoppning om att detta skulle få biobesökarna att fundera lite extra över just 
dessa faktorer. En annan anledning till att vi delade ut denna förhandsinformation innan de 
gick in i biosalongen var att vi trodde att det kunde finnas en viss risk för att besökarna efter 
filmen snabbt skulle stressa iväg ut från biografen. Genom att förbereda dem på vad som 
väntade hoppades vi att fler skulle ta sig tid att svara på enkäten. När besökarna kom ut från 
biosalongen efter filmens slut stod vi i foajén och delade ut enkäterna till besökarna.  
 
Fredagen den 9/5 fick vi in 33 ifyllda enkäter, söndagen den 11/5 fick vi in 20 stycken och 
måndagen den 12/5 blev resultatet 49 ifyllda enkäter, vilket sammanlagt blir 102 enkäter. 
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Antalet ifyllda enkäter från respektive salong var 51 i salong 1, 15 i salong 2 och 36 i salong 
3. Vi bedömer att cirka 60 % av antalet biobesökare på dessa föreställningar fyllde i vår enkät, 
vilket var något mer än vi hade vågat hoppats på. Vid alla tre tillfällen vi besökte biografen 
var det relativt få besökare, långt ifrån fullsatt. 
 
3.4 Beskrivning av biografen 
 
Biografen Aveny ligger belägen i centrala Skellefteå. Den hyser tre biosalonger med plats för 
sammanlagt 338 personer. Salong 1 har plats för 188 besökare, salong 2 rymmer 97 personer 
och i salong 3 ryms det 53 personer. Lutningen är bra i salong 1 och skaplig i de andra två 
salongerna. Foajén bedömer vi vara relativt liten med plats för ungefär 10-15 sittande 
besökare. Eftersom biografen ligger i källarplanet finns det inga fönster. Inredningen går i gult 
och rött och är inte av nyaste och modernaste snitt. Det finns ett gemensamt utrymme för 
försäljning av biljetter och godsaker, dock med separata kassor. Utbudet av godsaker består av 
popcorn, varma chips, läsk samt några olika sorters godis, dock inget lösviktsgodis. När det 
gäller bokning av biobiljetter kan man antingen boka per telefon, via Internet eller på plats. 
Vid bokning per telefon, på plats, eller då man bokar och också betalar via Internet har man 
möjlighet att välja bland de lediga platserna. Då man endast reserverar biljetter via Internet 
blir man tilldelad den bästa lediga platsen och måste hämta ut biljetterna på plats senast 30 
minuter innan filmen börjar. 
 
3.5 Analysmetod 
 
Vi började med att ställa samman alla enkäter för hand. I vår undersökning delade vi in 
enkätsvaren efter de tre olika salongerna för att försöka utläsa om det fanns några skillnader i 
svaren beroende på hur salongen såg ut när det gäller benutrymme, ljudnivå och liknande. Vi 
hittade dock inga tydliga skillnader, utan de få och små olikheter som fanns var troligen bara 
ett utslag av slumpen. Därför har vi inte heller redovisat dessa resultat separat. Med hjälp av 
Excel utformade vi sedan diagram för varje fråga när det gäller sambandet mellan faktisk 
upplevelse av olika faktorer och dess påverkan på bioupplevelsen och också ett diagram som 
visar hur viktiga de olika faktorerna är i jämförelse med varandra. Sedan jämförde vi teori 
med empiri för att se hur väl teorin stämde överens med vår undersökning. Underlaget för 
vissa analyser är väldigt små och där det är färre än tio svar ansåg vi att detta var för lite och 
drog därför inte några slutsatser. 
 
 
3.6 Metodproblem 
 
Denscombe (2000, s 34) hävdar att för att kunna göra statistiska analyser bör urvalet vara 
större än 30 personer. Vi fick in 102 enkäter vilket utgjorde ett tillräckligt underlag för att dra 
vissa slutsatser. Problemet för oss var att på det sättet vi analyserade resultaten blev ibland 
underlaget betydligt färre än 30. Ett exempel på detta var att endast fem stycken var 
missnöjda med sin placering och att underlaget för att dra några slutsatser om hur 
bioupplevelsen påverkas av detta då blev för litet. Underlaget för nej-svar hade förmodligen 
blivit större om vi hade samlat in fler enkäter, men till detta fanns ingen tidsmässig möjlighet. 
Var det färre än tio svar gjorde vi som vi redan nämnt ingen analys av detta. Låg det mellan 
tio och upp till 30 svar gjorde vi en analys, men vi är medvetna om att slutsatserna inte blir 
helt tillförlitliga.   
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3.6.1 Reliabilitet och validitet 
 
Vid skrivandet av rapporter är det enligt Bell (2000, s 62-64) viktigt att kritiskt granska all 
den information som man som författare samlar in och uppnå så hög reliabilitet och validitet 
som möjligt. Med reliabilitet avses att varje gång en mätning sker ska samma resultat kunna 
uppnås och med validitet avses att mäta det som verkligen ska mätas förklarar Bell. 
 
Det faktum att vi endast delade ut enkäter vid en biograf, nio föreställningar och fyra olika 
filmer och att det var få människor på bio under dessa föreställningar kan ha minskat 
validiteten. Det hade varit önskvärt om vi hade kunnat göra undersökningen på fler biografer, 
med flera olika filmer, vid ett större antal föreställningar och under en längre tid. Som det var 
nu var det många problem som kunde ha inträffat som förmodligen inte gjorde det. Är det till 
exempel få biobesökare minskar risken att få en dålig plats och det blir också mindre köer och 
liknande vid biljettbokning och biljettuthämtning. Benutrymme, salongens lutning och 
försäljningsutbud kan vara olika vid olika biografer. Ett annat exempel är att vädret ute kan 
påverka hur viktigt utrymmet i foajén är. Är det kallt eller regnigt ute vill förmodligen inte 
biobesökarna vänta ute, vilket ökar trängseln i foajén. Att det blir trängre i foajén och att man 
inte heller har �möjlighet� att vänta ute kan göra att foajéutrymme skulle upplevas som en 
viktigare faktor. Ju fler olika förutsättningar man haft vid sin undersökning, desto säkrare 
slutsatser kan man dra av sitt resultat. Det vi faktiskt gjorde var att dela upp de besvarade 
enkäterna efter salong för att se om det fanns någon snedvridning i resultaten beroende på 
salong. Vi hittade dock inga tydliga skillnader salongerna emellan. 
 
Vi tror att förhandsinformationen vi delade ut före föreställningen där vi kort förklarade 
undersökningen kan ha ökat reliabiliteten genom att biobesökarna då förmodligen tänkte extra 
på de saker vi tog upp i enkäten. Det faktum att vi fanns på plats trodde vi skulle kunna öka 
reliabiliteten eftersom respondenterna då kunde fråga om det var något i enkäten som de inte 
förstod.  Vid våra undersökningstillfällen var det dock ingen som frågade något, och vi vet 
inte om detta berodde på att de faktiskt förstod frågorna, eller att de inte brydde sig. 
 
Negativt för reliabiliteten kan ha varit att besökarna kunde känna sig stressade och ville iväg 
efter filmen. Detta försökte vi motverka genom att inte dela ut enkäterna på den första 
föreställningen då vi på så sätt undvek att respondenterna stressades eller stördes av besökarna 
till den senare föreställningen.  
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av vår enkätundersökning (Bilaga A). De tre 
första avsnitten följer de olika forskningsfrågorna och tar upp sambandet mellan faktisk 
upplevelse av olika faktorer och dess påverkan på bioupplevelsen. I det fjärde avsnittet 
redovisas material som berör samtliga forskningsfrågor. 
 
 
4.1 Hur påverkas bioupplevelsen av hur förväntningarna på filmen 
motsvaras? 
 
Vi frågade hur respondenternas förväntningar på filmen motsvarades. 45 % av respondenterna 
fick sina förväntningar överträffade, 43 % fick förväntningarna motsvarade och 12 % fick 
förväntningarna underträffade1. Av dem som fick sina förväntningar överträffade tyckte 76 % 
att detta påverkade bioupplevelsen till det bättre och 24 % att det inte påverkade upplevelsen. 
34 % av dem som fick sina förväntningar motsvarade tyckte att detta påverkade bio-
upplevelsen till det bättre, 61 % att det inte påverkade upplevelsen och 5 % att det påverkade 
upplevelsen till det sämre. Noterbart är att alla som tyckte att bioupplevelsen påverkades till 
det bättre, trots att förväntningarna på filmen �bara� motsvarades, hade höga förväntningar på 
filmen. För 67 % av dem som fick sina förväntningar underträffade påverkades inte 
upplevelsen medan 33 % tyckte att upplevelsen påverkades till det sämre.  
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Figur 4:1. Hur påverkades bioupplevelsen av hur förväntningarna på filmen motsvarades? 
(Ett exempel på hur figuren utläses: 45 % av respondenterna fick sina förväntningar på filmen överträffade. Av 
dessa tyckte 76 % att det påverkade bioupplevelsen till det bättre, 24 % tyckte inte att det påverkade bio-
upplevelsen och ingen tyckte att det påverkade bioupplevelsen till det sämre.) 
 
4.2 Hur påverkar de olika delarna i servuktionen bioupplevelsen? 
 
De olika delarna i servuktionen som vi undersökte var den fysiska omgivningen, personalens 
bemötande och andra kunder. Under kategorin fysisk omgivning undersökte vi benutrymme, 
stolarnas komfort, placeringen i salongen, ljudnivån, utrymmet i foajén samt den fysiska 
miljön (när det gällde inredning, belysning, färger med mera).  
 
                                                
1 Underträffade förväntningar är den benämning vi kommer att använda för förväntningar som ej har motsvarats. 
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4.2.1 Hur påverkades bioupplevelsen av tillgången på benutrymme? 
 
74 % av respondenterna var nöjda med benutrymmet och 26 % var inte nöjda med 
benutrymmet. Av dem som var nöjda tyckte 37 % att detta påverkade bioupplevelsen till det 
bättre medan 63 % ansåg att det inte påverkade upplevelsen. 41 % av dem som inte var nöjda 
med benutrymmet tyckte inte att detta påverkade upplevelsen medan 59 % tyckte att 
upplevelsen påverkades till det sämre. 
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Figur 4:2. Hur påverkades bioupplevelsen av tillgången på benutrymme? 
 
4.2.2 Hur påverkades bioupplevelsen av komforten på stolarna? 
 
När det gällde komforten på stolarna svarade 76 % av respondenterna att de var nöjda med 
komforten medan 24 % inte var nöjda. Av dem som var nöjda med komforten tyckte 37 % att 
det påverkade bioupplevelsen till det bättre och 63 % att det inte påverkade upplevelsen. 42 % 
av dem som inte var nöjda med komforten tyckte inte att det påverkade bioupplevelsen medan 
58 % tyckte att det försämrade upplevelsen. 
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Figur 4:3. Hur påverkades bioupplevelsen av komforten på stolarna? 
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4.2.3 Hur påverkades bioupplevelsen av placeringen i salongen? 
 
95 % av respondenterna var nöjda med sin placering i salongen och 5 % tyckte inte att deras 
placering i salongen var bra. För 60 % av dem som var nöjda med sin placering påverkades 
bioupplevelsen till det bättre. 40 % av de nöjda tyckte dock inte att bioupplevelsen påverkades 
alls av placeringen. 20 % av dem som var missnöjda med sin placering tyckte inte att det 
påverkade bioupplevelsen, jämfört med de 80 % som tyckte att upplevelsen påverkades till 
det sämre. 
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Figur 4:4. Hur påverkades bioupplevelsen av placeringen i salongen? 
 
4.2.4 Hur påverkades bioupplevelsen av ljudnivån? 
 
Beträffande ljudnivån ansåg 1 % att den var för låg, 86 % att den var lagom och 13 % att den 
var för hög. Samtliga som tyckte att ljudnivån var för låg ansåg att det inte påverkade 
bioupplevelsen. Av dem som tyckte att ljudnivån var lagom tyckte 51 % att bioupplevelsen 
påverkades till det bättre medan 49 % inte tyckte att upplevelsen påverkades. 38 % av dem 
som ansåg att ljudnivån var för hög tyckte inte att bioupplevelsen påverkades. 62 % tyckte 
emellertid att upplevelsen påverkades till det sämre av den höga ljudnivån. 
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Figur 4:5. Hur påverkades bioupplevelsen av ljudnivån? 
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4.2.5 Hur påverkades bioupplevelsen av utrymmet i foajén? 
 
Av respondenterna var 67 % nöjda och 33 % missnöjda med utrymmet i foajén. Av dem som 
var nöjda tyckte 10 % att det påverkade bioupplevelsen till det bättre medan 90 % inte fick sin 
bioupplevelse påverkad av utrymmet i foajén. För 76 % av dem som var missnöjda med 
utrymmet i foajén påverkades inte bioupplevelsen och för 24 % påverkades upplevelsen till 
det sämre. 
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Figur 4:6. Hur påverkades bioupplevelsen av utrymmet i foajén? 
 
4.2.6 Hur påverkades bioupplevelsen av den fysiska miljön? 
 
När det gäller den fysiska miljön, det vill säga inredning, färger, belysning med mera, var 
80 % nöjda och 20 % missnöjda med den. Av dem som var nöjda tyckte 22 % att det 
påverkade bioupplevelsen till det bättre, medan 78 % tyckte att det inte påverkade 
upplevelsen. Av dem som var missnöjda tyckte 70 % att bioupplevelsen inte påverkades och 
30 % tyckte att upplevelsen påverkades till det sämre.  
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Figur 4:7. Hur påverkades bioupplevelsen av den fysiska miljön? 
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4.2.7 Hur påverkades bioupplevelsen av personalens bemötande? 
 
Av de 98 % av biobesökarna som var nöjda med personalens bemötande tyckte 31 % att 
bioupplevelsen påverkades till det bättre och 69 % att personalens bemötande inte påverkade 
upplevelsen. 2 % var följaktligen inte nöjda med personalens bemötande men ingen av dessa 
tyckte att det påverkade bioupplevelsen. 
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Figur 4:8. Hur påverkades bioupplevelsen av personalens bemötande? 
 
4.2.8 Hur påverkades bioupplevelsen av störningar respektive frånvaro av störningar 
från andra besökare? 
 
Med störningar menar vi till exempel andra besökare som prasslar med påsar, pratar i 
mobiltelefon, pratar med varandra, luktar illa, skymmer sikten och så vidare. Av de 27 % som 
blev störda av andra tyckte 36 % att det inte påverkade bioupplevelsen och 64 % ansåg att det 
påverkade upplevelsen till det sämre. De vanligaste störningarna som respondenterna uppgav 
i enkäten var prassel med påsar, person på raden framför som skymde sikten och 
mobiltelefoner. Skymd sikt och mobiltelefonerna gav upphov till stor irritation medan prasslet 
med påsarna i vissa fall till och med ansågs vara något man får räkna med. 73 % blev 
följaktligen inte störda av andra besökare. Av dessa tyckte 26 % att bioupplevelsen 
påverkades till det bättre medan 74 % ansåg att det inte påverkade upplevelsen. 
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Figur 4:9. Hur påverkades av störningar respektive frånvaro av störningar från andra besökare  
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4.3 Hur påverkar bi- och stödtjänster bioupplevelsen? 
 
De bitjänster vi undersökte var bokning och uthämtning av biljetter och den stödtjänst vi 
undersökte var försäljning av diverse godsaker.  
 
4.3.1 Hur påverkades bioupplevelsen av hur det gick att boka biljett? 
 
65 % av respondenterna tyckte att det var enkelt att boka biljett, 4 % tyckte inte att det var 
enkelt och 31 % hade inte bokat sin biljett själva. Av dem som tyckte det var enkelt att boka 
biljett ansåg 26 % att detta påverkade bioupplevelsen till det bättre, 74 % tyckte inte att det 
påverkade upplevelsen alls. För 75 % av dem som inte tyckte det var enkelt att boka biljett 
hade bioupplevelsen inte påverkats, medan upplevelsen hade påverkats till det sämre för 
25 %. De vanligaste orsakerna till problem vid biljettbokningen var problem med 
Internet/hemsidan och att det var svårt att komma fram på telefon. 
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Figur 4:10. Hur påverkades bioupplevelsen av hur det gick att boka biljett? 
 
4.3.2 Hur påverkades bioupplevelsen av hur det gick att hämta ut biljetterna? 
 
Av respondenterna ansåg 80 % att det var enkelt att hämta ut sin biljett, 5 % tyckte inte det 
var enkelt och 15 % hämtade inte ut sin biljett själva. 18 % av dem som tyckte det var enkelt 
att hämta ut sin biljett tyckte att det påverkade bioupplevelsen till det bättre och 82 % tyckte 
inte att upplevelsen påverkades av att det var enkelt att hämta ut biljetten. Av dem som hade 
problem med att hämta ut sin biljett tyckte 80 % inte att det påverkade bioupplevelsen, medan 
20 % tyckte att det påverkade bioupplevelsen till det sämre. Problemen som uppgavs vid 
biljettuthämtning var köer, att biljetten måste hämtas ut 30 minuter innan föreställningen samt 
att kortläsaren inte fungerade vid ett tillfälle. 
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Figur 4:11 Hur påverkades bioupplevelsen av hur det gick att hämta ut biljetterna? 
 
4.3.3 Hur påverkades bioupplevelsen av försäljningsutbudet? 
 
62 % av dem som svarade var nöjda med försäljningsutbudet, 4 % var inte nöjda och 34 % 
brydde sig inte om utbudet över huvud taget. 30 % av dem som var nöjda med utbudet tyckte 
att detta påverkade bioupplevelsen till det bättre och 70 % tyckte inte att det påverkade 
upplevelsen. Av dem som inte var nöjda med utbudet var det jämt fördelat, hälften tyckte att 
det påverkade bioupplevelsen till det bättre och hälften inte att det påverkade alls. 
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Figur 4:12. Hur påverkades bioupplevelsen av försäljningsutbudet? 
 
4.4 Jämförelse mellan de olika faktorernas betydelse för bioupplevelsen 
 
Vi undersökte även hur mycket de olika faktorerna påverkade bioupplevelsen genom att låta 
respondenterna bedöma hur viktig varje enskild faktor var för den totala bioupplevelsen.  
Respondenterna fick svara på en skala 1 � 5 där 1 = Ej viktigt och 5 = Jätteviktigt. Detta 
gjorde vi för att kunna jämföra faktorerna med varandra. I figur 4:13 redovisas resultatet och 
vi kan se att det respondenterna ansåg vara viktigast var komforten på stolarna och minst 
viktigt tyckte de att tillräckligt med utrymme i foajén var. Detta stämmer ganska bra överens 
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med de resultat vi tidigare läst av på b- och c-frågorna (se enkät Bilaga A) där vi kan se att de 
faktorer med störst andel �påverkades ej-svar� också fick lägst snitt i den inbördes 
jämförelsen mellan de olika faktorernas betydelse i diagrammet nedan. 
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Figur 4:13. Jämförelse mellan de olika faktorernas betydelse för bioupplevelsen
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel jämför vi de teorier vi ställt upp med de resultat vi kommit fram till i empirin. 
Vi följer samma avsnittsstruktur som i teori- och empirikapitlet det vill säga ordningen på 
forskningsfrågorna, förutom i det fjärde avsnittet där material som berör samtliga 
forskningsfrågor analyseras. 
 
 
5.1 Hur påverkas bioupplevelsen av hur förväntningarna på filmen 
motsvaras? 
 
Zeithaml och Bitner (2003) använder sig som vi tidigare nämnt av begreppet toleranszon. I 
toleranszonen finns begreppen tillräcklig och önskad tjänst. Zeithaml och Bitner menar att om 
kvaliteten på en tjänst är högre än den önskade kvaliteten kommer kunden att känna sig 
mycket nöjd men är kvaliteten å andra sidan lägre än den tillräckliga nivån kommer kunden 
att bli besviken. Så länge kvaliteten på tjänsten håller sig inom toleranszonen är det enligt 
Zeithaml och Bitner inget kunden tänker på. Det är först när kvaliteten faller utanför 
toleranszonen den fångar kundens uppmärksamhet, antingen på ett positivt eller negativt sätt 
(ibid). Det finns också enligt Zeithaml och Bitner en mängd faktorer som kan göra att 
toleranszonens storlek kan variera.  
 
I vår undersökning tyckte 76 % av dem som fick sina förväntningar överträffade att detta 
påverkade upplevelsen till det bättre. Detta stärker teorin om att de som faller utanför 
toleranszonen och får sina förväntningar överträffade känner sig nöjda och får upplevelsen 
påverkad i positiv riktning. 24 % fick sina förväntningar överträffade men ansåg ändå inte att 
bioupplevelsen påverkades av detta. Dessa befinner sig enligt teorin fortfarande inom 
toleranszonen. 67 % av dem som fick sina förväntningar underträffade tyckte inte att 
bioupplevelsen påverkades av detta. Filmen var för dessa fortfarande nog bra för att uppfylla 
tillräcklig tjänst. Följaktligen befinner de sig alltjämt i toleranszonen. De 33 % som fick 
upplevelsen påverkad till det sämre faller dock enligt teorin utanför toleranszonen och känner 
sig besvikna. 34 % av dem som fick sina förväntningar motsvarade tyckte att bioupplevelsen 
påverkades till det bättre och 5 % ansåg att den påverkades till det sämre. Enligt Zeithaml och 
Bitners teori är detta omöjligt eftersom det är först när kvaliteten faller utanför toleranszonen 
som kunden påverkas i positiv eller negativ riktning. 
 
Enligt Parasuraman et al. (1985) är det kundens förväntningar, upplevd kvalitet i processen 
och den upplevda kvaliteten av slutresultatet som bestämmer hur nöjd kunden blir med 
tjänsten, vilket kan variera från ideal till oacceptabel kvalitet. Har kunden höga förväntningar 
som motsvaras blir kunden nöjdare med tjänsten, jämfört med om kunden har lägre 
förväntningar som motsvaras. Detta kan kanske förklara varför 34 % av dem som fick sina 
förväntningar motsvarade tyckte att bioupplevelsen påverkades till det bättre eftersom alla 
dessa hade höga förväntningar på filmen. Likaså var det 5 % av dem som fick sina 
förväntningar motsvarade som tyckte att det påverkade upplevelsen till det sämre. Det går 
dock inte förklara med denna teori eftersom även dessa hade höga förväntningar på filmen. Vi 
tror istället att det kan bero på att de antingen hade högre förväntningar än de uppgav eller att 
de har svarat fel.  
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5.2 Hur påverkar de olika delarna i servuktionen bioupplevelsen? 
 
I servuktionen undersökte vi delarna fysisk omgivning, andra kunder och personalens 
bemötande.  
 
5.2.1 Den  fysiska omgivningen 
 
I den fysiska omgivningen tar vi upp saker som stolarnas komfort, benutrymme, ljudnivå, 
utrymme i foajén samt den fysiska miljön (när det gäller till exempel inredning, belysning och 
färger). 
 
Hoffman och Bateson (1997) berättar eftersom tjänster är immateriella söker kunden efter 
påtagliga ledtrådar i den fysiska omgivningen för att kunna göra en bedömning av tjänsten. 
Exempel på dessa kan enligt Hoffman och Bateson vara lokalernas utformning, möbler, 
tavlor, belysning, hur städat det är samt andra påtagliga saker. Eftersom tjänstemiljön enligt 
Bitner (1992) vanligtvis existerar för att uppfylla kundens specifika behov är den fysiska 
omgivningens spatiala layout och funktionalitet särskilt viktig. Med spatial layout menar 
Bitner det sätt på vilket maskiner, utrustning och möblemang är arrangerat, storlek och form 
på dem, samt på vilket sätt de är placerade i förhållande till varandra. Funktionalitet förklarar 
hon som förmågan samma föremål har att underlätta uppfyllandet av kundernas mål. Spatial 
layout och funktionalitet är enligt Bitner särskilt viktigt för kunden i �self-service 
environments�.  
 
När det gäller benutrymme ansåg 37 % av dem som var nöjda att upplevelsen påverkades till 
det bättre, medan 59 % av de missnöjda ansåg att upplevelsen påverkades till det sämre. 
Zeithaml och Bitner (2003) påpekar betydelsen av sittplatsernas bekvämlighet för den 
upplevda kvaliteten. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) tar upp obekväma stolar som 
exempel på förhållanden i den fysiska miljön som påverkar kunden negativt. Även Bitner 
(1992) framhåller stolarnas stolarnas avgörande betydelse för upplevelsen. I sittplatsernas 
bekvämlighet anser vi att även benutrymme ingår och att detta är viktigt styrks av vår 
undersökning. 
 
37 % av dem som var nöjda med stolarnas komfort tyckte att detta påverkade bioupplevelsen 
till det bättre och 58 % av dem som var missnöjda med stolarnas komfort tyckte att 
upplevelsen påverkades till det sämre. Författarna ovan påpekar att stolarnas komfort har stor 
betydelse för upplevelsen och utifrån vår undersökning styrks denna teori. 
 
Avseende placering i salongen ansåg 60 % av dem som var nöjda med sin placering att det 
påverkade upplevelsen till det bättre. 80 % av dem som inte var nöjda med sin placering ansåg 
att det påverkade upplevelsen till det sämre men eftersom dessa var så få till antalet går det 
inte lägga någon större vikt vid detta. Placeringen har vi tagit upp som en del i den fysiska 
omgivningen men det finns ingen specifik teori som behandlar just detta. 
 
Precis som Bitner (1992) hävdar, visar vår undersökning, att högt ljud kan orsaka obehag. 62 
% av dem som ansåg att ljudnivån i biosalongen var för hög tyckte nämligen att detta 
påverkade upplevelsen till det sämre. Av dem som tyckte att ljudnivån var lagom tyckte 51 % 
att upplevelsen påverkades till det bättre vilket styrker teorin om att ljudet har betydelse. 
 
10 % av dem som var nöjda med utrymmet i foajén tyckte att detta påverkade upplevelsen till 
det bättre, medan 24 % av dem som var missnöjda med utrymmet ansåg att upplevelsen 
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påverkades till det sämre av detta. 22 % av dem som var nöjda med den fysiska miljön när det 
gäller till exempel inredning, belysning och färger tyckte att detta påverkade upplevelsen till 
det bättre och 30 % av dem som var missnöjda med den fysiska miljön tyckte att upplevelsen 
påverkades till det sämre av detta. I teorin berättar bland annat Hoffman och Bateson (1997) 
samt Bitner (1992) att lokalernas utformning, möbler, tavlor, belysning, hur städat det är samt 
andra påtagliga saker påverkar kundens upplevelse av en tjänst. Enligt vår undersökning 
verkar inte dessa faktorer ha så stor betydelse vid ett biobesök. 
 
Den fysiska omgivningen påverkar enligt Bitner (1992) speciellt då det är något som är dåligt. 
Detta stämmer bra överens med svaren på samtliga av våra frågor kring den fysiska 
omgivningen. Större andel av de respondenter som var missnöjda tyckte att det påverkade till 
det sämre jämfört med den andel nöjda som tyckte att det påverkade till det bättre i dessa 
frågor. 
 
5.2.2 Personalens bemötande 
 
Hoffman och Bateson (1997) förklarar att eftersom tjänster konsumeras och produceras på 
samma ställe påverkas tjänsten även av kontakten med personalen. De intryck som personalen 
ger, hävdar de, kan dramatiskt förändra kundens upplevelse av tjänsten. Grönroos (1996) 
menar att personalen genom sin storlek och sitt tekniska kunnande påverkar tjänstens tekniska 
kvalitet. Dessutom anser Grönroos att personalen genom sitt beteende har en stor betydelse 
för hur den funktionella kvaliteten upplevs av kunderna. 31 % av dem som var nöjda med 
personalens bemötande tyckte att detta påverkade upplevelsen till det bättre medan 69 % inte 
tyckte att upplevelsen inte påverkades. Det är svårt att bedöma om teorin passar in på 
personalen på en biograf, men vi kan inte heller säga att den inte stämmer. Bara 2 % var 
missnöjda med personalen och det var ett för litet underlag för att analysera. 
 
5.2.3 Andra kunder 
 
Hoffman och Bateson (1997) berättar att den som nyttjar tjänsten även påverkas av andra 
kunder. Denna påverkan säger de kan vara antingen aktiv eller passiv. En aktiv påverkan kan 
vara att någon vid ett biobesök sitter och prasslar med en påse. Prassel med påse var i vår 
undersökning den i särklass vanligaste orsaken som i vår enkätundersökning uppgavs som 
störningar från andra kunder. Övervägande delen av de orsaker som uppgavs som störande 
var aktiva. Ett exempel som Hoffman och Bateson ger på passiv påverkan kan på bio vara att 
någon med ett stort hår sitter framför och skymmer sikten. Ett exempel som dök upp i vår 
undersökning på passiv påverkan var en person som störde sig på �tönten framför som satt 
med högstkeps och var en störig djävel�.  
 
Hela 64 % av dem som stördes av andra biobesökare tyckte att upplevelsen påverkades till det 
sämre. 26 % av dem som inte stördes tyckte att upplevelsen påverkades till det bättre av detta. 
Dessa siffror visar helt klart att biobesökaren påverkas av andra biobesökare. 
 
 
5.3 Hur påverkar bi- och stödtjänster bioupplevelsen? 
 
Grönroos (1996) berättar att bitjänster måste finnas till för att kunden ska kunna nyttja 
kärntjänsten. Vidare säger han att bitjänsten kan utformas på samma sätt som en stödtjänst, 
nämligen genom att göra kärntjänsten attraktivare. De sekundära kundbehoven tillgodoses 
enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) av bi- och stödtjänster och det är viktigt att ta 
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väl hand om kundens sekundära behov för att göra kunden nöjd. Vi undersökte bitjänsterna 
biljettbokning och biljettuthämtning och på bägge dessa frågor fick vi liknande resultat, 26 % 
respektive 18 % tyckte att det påverkade bioupplevelsen till det bättre när det var enkelt att 
boka respektive hämta ut biljetten. Att biljettbokning och biljettuthämtning fungerar bra 
verkar inte påverka bioupplevelsen på något dramatiskt sätt.  
 
Stödtjänstens uppgift är enligt Grönroos att öka värdet på och/eller skilja ut tjänsten från 
konkurrenternas tjänster. Den stödtjänst vi undersökte var försäljningsutbudet. 34 % av 
respondenterna brydde sig inte om utbudet överhuvudtaget.  Av dem som var nöjda med 
utbudet tyckte 30 % att det påverkade bioupplevelsen till det bättre. När det gällde de 
missnöjda var de återigen för få för att analysera. Försäljningsutbudet verkar inte öka värdet 
särkilt mycket just på denna tjänst. 
 
 
5.4 Jämförelse mellan de olika faktorernas betydelse för bioupplevelsen 
 
Det finns mängd olika faktorer som påverkar den upplevda tjänstekvaliteten. Zeithaml och 
Bitner (2003) pekar på förväntningarnas betydelse, Bitner (1992) visar på den fysiska 
omgivningen betydelse i servicescapesmodellen, Hoffman och Bateson (1997) tar i 
servuktionsmodellen upp personalens och andra kunders påverkan och Arnerup-Cooper och 
Edvardsson (1998) menar att det är viktigt att ta väl hand om kundens sekundära behov för att 
göra kunden nöjd, genom att utforma bi- och stödtjänster på ett bra sätt.  
 
Då vi bad biobesökarna att bedöma hur viktiga dessa olika faktorer är för bioupplevelsen fann 
vi att stolarnas komfort och att man inte blev störd av andra kunder var viktigast. Tillräckligt 
utrymme i foajén och försäljningsutbudet ansåg respondenterna vara minst viktigt. 
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6 DISKUSSION AV RESULTATET 
 
I det här kapitlet diskuterar vi resultaten i vår undersökning genom att svara på syfte och 
forskningsfrågor och dra slutsatser av detta. Vi diskuterar också uppsatsens praktiska och 
teoretiska bidrag. 
 
 
6.1 Hur påverkas bioupplevelsen av hur förväntningarna på filmen 
motsvaras? 
 
Utifrån vår undersökning drar vi slutsatsen att hur förväntningarna på filmen motsvaras har en 
väldigt stor påverkan på bioupplevelsen, åtminstone om förväntningarna överträffas. Lite 
överraskande tycker vi det är att bara 33 % av dem som fick sina förväntningar på filmen 
underträffade tyckte att bioupplevelsen försämrades av detta. Slutsatsen vi kan dra av detta är 
det helt enkelt är så att man påverkas mer positivt av att få sina förväntningar överträffade än 
man påverkas negativt om de underträffas. Anledningen till att vissa inte tyckte att 
upplevelsen påverkades trots att förväntningarna på filmen antingen över- eller underträffades 
tror vi kan bero på två saker. Antingen kan det vara så att skillnaden i förväntad och upplevd 
tjänst inte var tillräckligt stor för att påverka, eller så var det så att dessa biobesökare inte 
tyckte att filmen var det viktigaste syftet med biobesöket. 
 
 
6.2 Hur påverkar de olika delarna i servuktionen bioupplevelsen? 
 
De olika delarna i servuktionen påverkar enligt vad vi kan utläsa av vår undersökning 
bioupplevelsen i olika utsträckning. Benutrymme, stolarnas komfort, placeringen i salongen, 
ljudnivån och störningar från andra biobesökare påverkar bioupplevelsen i hög grad, medan 
utrymme i foajén, den fysiska miljön och personalens bemötande inte har så stor betydelse. 
Det tycker vi verkar rimligt eftersom de faktorer som påverkar mycket är de som har 
anknytning till själva filmtittandet, vilket är den huvudsakliga anledningen till ett biobesök. 
Dessa faktorer påverkar alltså under en längre tid. Exempelvis blir benutrymme och stolarnas 
komfort särskilt betydelsefulla eftersom man ofta sitter i sin stol uppemot två timmar. 
Biobesökaren vistas inte särskilt länge i foajén och därför är det inte så konstigt att utrymmet 
och den fysiska miljön inte påverkar så mycket. Inte heller kundens kontakt med personalen 
tar särskilt mycket tid i anspråk vid ett biobesök. Trots detta tyckte en av tre att 
bioupplevelsen påverkades till det bättre då de var nöjda med personalen. Detta visar hur 
viktig personalen verkligen är just när det gäller tjänster. 
 
Många av respondenterna i vår undersökning som varit nöjda med benutrymme, stolarnas 
komfort, placeringen i salongen, ljudnivån och som inte upplevt några störningar från andra 
biobesökare har svarat att detta påverkat upplevelsen till det bättre. Vi tycker att detta är lite 
förvånande till exempel att bioupplevelsen kan påverkas till det bättre bara genom att 
biobesökaren inte blir störd, men vi tror att detta kan bero på att respondenterna har jämfört 
med hur det skulle ha varit om de blivit störda. Kanske kan det vara så att de vid tidigare 
biobesök ofta blivit störda av andra biobesökare och därför tycker att det påverkar positivt då 
de inte blir störda. Däremot att det är så många som tycker att dessa faktorer påverkar till det 
sämre om de är missnöjda tycker vi är helt i sin ordning. Eftersom man förmodligen upplever 
ett obehag om till exempel ljudet är för högt eller det är trångt för benen är det inte konstigt att 
det påverkar till det sämre.   
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6.3 Hur påverkar bi- och stödtjänster bioupplevelsen? 
 
Även om bitjänster är viktiga och måste finnas för att man ska kunna utnyttja kärntjänsten, 
verkar det enligt vår undersökning inte ha så stor positiv påverkan för bioupplevelsen när de 
fungerar bra. Däremot kan det säkert påverka negativt om de inte fungerar, men som vi 
tidigare nämnt är det statistiska underlaget väldigt litet när det gäller de som varit missnöjda 
med bokning och uthämtning av biljetter och därför kan vi inte dra någon säker slutsats av 
detta. Anledningen till att det inte påverkar positivt trots att det fungerar bra tror vi kan vara 
just det att bitjänsten måste finnas och därför är något kunden förutsätter ska fungera. 
 
Också när det gäller stödtjänster är antalet respondenter som var missnöjda med försäljnings-
utbudet för få för att vi ska kunna dra någon säker slutsats om hur det påverkar bio-
upplevelsen. Av dem som var nöjda var det 30 % som tyckte att det påverkade till det bättre, 
vilket tyder på att det inte är så viktigt. Att så många som 34 % av respondenterna inte brydde 
sig om försäljningsutbudet över huvud taget tyder också på att det inte är särskilt viktigt. 
Skulle biografen å andra sidan inte ha någon försäljning av godsaker skulle detta förmodligen 
leda till missnöje bland många av biobesökarna. 
 
 
6.4 Diskussion av syftet 
 
Det är svårt att säga hur viktiga olika faktorer är för den upplevda tjänstekvaliteten vid ett 
biobesök, utifrån hur de påverkar, eftersom vi i många fall har litet underlag över hur 
faktorerna påverkar då besökarna är missnöjda. På den direkta frågan om hur viktiga de olika 
faktorerna är för den upplevda tjänstekvaliteten fick alla de sex faktorerna som påverkar under 
själva filmtittandet högst snittpoäng. De sex faktorerna som har att göra med sånt som är 
utanför själva biosalongen och påverkar före och efter själva filmtittande fick de sex lägsta 
snittpoängen. Slutsatsen vi drar av detta är att de faktorer som påverkar i biosalongen under 
själva filmtittandet är viktigast och påverkar den upplevda tjänstekvaliteten vid ett biobesök 
mest. Vår undersökning tyder också på att de flesta faktorer påverkar bioupplevelsen mer till 
det sämre när besökarna är missnöjda med dem, än de påverkar till det bättre när besökarna är 
nöjda. 
 
6.4.1 Generaliseringsmöjligheter 
 
Vi tycker att möjligheterna att generalisera utifrån denna uppsats är relativt goda, åtminstone 
beträffande vanliga svenska biografer med liknande standard som Aveny i Skellefteå. När det 
gäller biografer utomlands, biovisningar i Folkets Hus-lokaler och liknande törs vi inte säga 
att resultaten skulle ha blivit desamma.  
 
6.5 Praktiskt bidrag 
 
Ett praktiskt bidrag är att man vid utformning av biografer bör tänka på att lägga störst vikt 
vid att göra biosalongen och dess möblemang så bra som möjligt för biobesökaren. Särskilt 
när det gäller dessa faktorer, men också i övrigt är det väldigt viktigt att jobba aktivt för att det 
inte ska uppstå problem som leder till missnöje hos kunden då detta tydligt påverkar kundens 
upplevelse negativt. 
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6.6 Teoretiskt bidrag och fortsatt forskning 
 
Vi har inte hittat någon teoretisk forskning som varit inriktad på olika faktorers påverkan av 
upplevd tjänstekvalitet vid biobesök. Det vi funnit som berört ämnet har mest varit exempel i 
teorier av generell karaktär. Vår uppsats skulle således kunna vara ett teoretiskt bidrag inom 
detta ämne. Eftersom det verkar finnas så lite forskning inom detta ämnesområde är det inte 
svårt att hitta saker inom ämnet att undersöka. Några exempel är: Hur får biobesökare sina 
förväntningar på filmen? Hur kan biografen utformas på bästa sätt? Varför påverkar vissa 
saker på det sätt de gör? Är utformningen av bitjänster gjord på bästa sätt? Finns det andra 
stödtjänster än försäljning av godsaker som skulle kunna göra biobesöket attraktivare, till 
exempel barnpassning i samband med biobesök? Sammanfattningsvis är möjligheterna till 
fortsatt forskning många och det finns mycket nytt att tillföra. 
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BILAGA A - ENKÄT 
 
Ringa in det alternativ som bäst överensstämmer med din åsikt. 
___________________________________________________________________________  
1a) Hur viktigt är det för bioupplevelsen att filmen inte är sämre än dina förväntningar? 
(1 = Ej viktigt, 5 = Jätteviktigt) 
 
 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________  
1b) Vad hade du för förväntningar på filmen? 
(1 = Låga förväntningar, 5 = Höga förväntningar) 
 
 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________  
1c) Vad ger du filmen för betyg? 
(1 = Jättedålig, 5 = Jättebra) 
 
 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________  
1d) Hur påverkades bioupplevelsen av hur dina förväntningar på filmen motsvarades? 
 
Till det sämre Påverkades ej Till det bättre 
___________________________________________________________________________  
2a) Hur viktigt är det för bioupplevelsen att du får tillräckligt med benutrymme? 
(1 = Ej viktigt, 5 = Jätteviktigt) 
 
 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________  
2b) Var du nöjd med benutrymmet ikväll? 
  
Ja Nej  
___________________________________________________________________________  
2c) Hur påverkades bioupplevelsen av tillgången på benutrymme? 
 
Till det sämre Påverkades ej Till det bättre 
___________________________________________________________________________  
3a) Hur viktigt är det för bioupplevelsen att det är bra komfort på stolarna? 
(1 = Ej viktigt, 5 = Jätteviktigt) 
 
 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________  
3b) Var du nöjd med komforten på stolarna ikväll? 
  
Ja Nej  
___________________________________________________________________________  
3c) Hur påverkades bioupplevelsen av komforten på stolarna? 
 
Till det sämre Påverkades ej Till det bättre 
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
4a) Hur viktigt är det för bioupplevelsen att du får en bra placering i salongen? 
(1 = Ej viktigt, 5 = Jätteviktigt) 
 
 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________  
4b) Var du nöjd med din placering ikväll? 
  
Ja Nej  
___________________________________________________________________________  
4c) Hur påverkades bioupplevelsen av din placering i salongen? 
 
Till det sämre Påverkades ej Till det bättre 
___________________________________________________________________________  
5a) Hur viktigt är det för bioupplevelsen att det är lagom ljudnivå (ej för hög/låg)? 
(1 = Ej viktigt, 5 = Jätteviktigt) 
 
 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________  
5b) Hur upplevde du ljudnivån ikväll? 
  
För låg Lagom För hög 
___________________________________________________________________________  
5c) Hur påverkades bioupplevelsen av ljudnivån? 
 
Till det sämre Påverkades ej Till det bättre 
___________________________________________________________________________  
6a) Hur viktigt är det för bioupplevelsen att det är tillräckligt med utrymme i foajén 
(utrymmet utanför biosalongen) när det gäller sittplatser, och andra ytor? 
(1 = Ej viktigt, 5 = Jätteviktigt) 
 
 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________  
6b) Är du nöjd med utrymmet i foajén på denna biograf? 
   
Ja Nej  
___________________________________________________________________________  
6c) Hur påverkades bioupplevelsen av utrymmet i foajén? 
 
Till det sämre Påverkades ej Till det bättre 
___________________________________________________________________________  
7a) Hur viktig är den fysiska miljön (inredning, belysning, färger m.m.) på biografen för 
bioupplevelsen? 
(1 = Ej viktigt, 5 = Jätteviktigt) 
 
 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________  
7b) Är du nöjd med den fysiska miljön på denna biograf?  
  
Ja Nej  
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___________________________________________________________________________  
7c) Hur påverkades bioupplevelsen av den fysiska miljön? 
 
Till det sämre Påverkades ej Till det bättre 
___________________________________________________________________________  
8a) Hur viktigt är det för bioupplevelsen att personalens bemötande är bra (att de är 
trevliga, kunniga o.s.v.)? 
(1 = Ej viktigt, 5 = Jätteviktigt) 
 
 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________  
8b) Var du nöjd med personalens bemötande ikväll?  
  
Ja Nej  
___________________________________________________________________________  
8c) Hur påverkades bioupplevelsen av personalens bemötande? 
 
Till det sämre Påverkades ej Till det bättre 
___________________________________________________________________________  
9a) Hur viktigt är det för bioupplevelsen att andra biobesökare inte prasslar med påsar, 
luktar illa, pratar med varandra, skymmer sikten, har en mobil som ringer o.s.v.? 
(1 = Ej viktigt, 5 = Jätteviktigt) 
 
 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________  
9b) Inträffade något av detta, eller liknande, ikväll?  
  
Ja Nej  
 
Om ja, i så fall vad?.................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
___________________________________________________________________________  
9c) Hur påverkades bioupplevelsen av detta? 
 
Till det sämre Påverkades ej Till det bättre 
___________________________________________________________________________  
10a) Hur viktigt är det för bioupplevelsen att det är enkelt att boka biljett? (ej hämta ut) 
(1 = Ej viktigt, 5 = Jätteviktigt) 
 
 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________  
10b) Var det enkelt att boka biljett till denna föreställning?  
  
Ja Nej Jag bokade inte biljetten själv 
 
Om du svarade nej, vad var problemet (telefonkö, ej tillgång till internet, problem med 
hemsidan)? ............................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
10c) Hur påverkades bioupplevelsen av hur det gick att boka biljett? 
 
Till det sämre Påverkades ej Till det bättre 
___________________________________________________________________________  
11a) Hur viktig är det för bioupplevelsen att det är enkelt att hämta ut biljetten? 
(1 = Ej viktigt, 5 = Jätteviktigt) 
 
 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________  
11b) Var det enkelt att hämta ut biljetten till denna föreställning?  
  
Ja Nej Jag hämtade inte ut biljetten själv
 
Om du svarade nej, vad var problemet (ev. exempel?)? ............................................................ 
................................................................................................................................................. 
___________________________________________________________________________  
11c) Hur påverkades bioupplevelsen av hur det gick att hämta ut biljetten? 
 
Till det sämre Påverkades ej Till det bättre 
___________________________________________________________________________  
12a) Hur viktig är utbudet av popcorn, godis, läsk m.m. för bioupplevelsen? 
(1 = Ej viktigt, 5 = Jätteviktigt) 
 
 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________  
12b) Var du nöjd med utbudet av popcorn, godis läsk m.m. ikväll?  
  
Ja Nej Jag bryr mig inte om utbudet 
___________________________________________________________________________  
12c) Hur påverkades bioupplevelsen av utbudet av popcorn, godis läsk m.m.? 
 
Till det sämre Påverkades ej Till det bättre 
___________________________________________________________________________  
13) Hur nöjd är du totalt sett med biobesöket? 
(1 = Missnöjd, 5 = Jättenöjd) 
 
 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________  
 
Det är naturligtvis frivilligt att fylla i namn och adress, men om du inte gör det så kan vi inte 
skicka biobiljetterna till dig som du förmodligen kommer att vinna ☺ 
 
Namn: ............................................................  
Adress: ...........................................................  
Postnummer: ..................................................  
Postort:............................................................  
 
Tack för din medverkan! 
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BILAGA B - FÖRHANDSINFORMATION 
 
 
Hej kära biobesökare!  
 
Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som just nu håller på att skriva 
vårt examensarbete. Det handlar om hur olika saker påverkar upplevelsen av ett 
biobesök. För att undersöka detta kommer vi efter filmen att dela ut enkäter till 
er biobesökare angående detta och vi vore väldigt tacksamma om du tar dig tid 
att fylla i en. Vi kommer bland annat att fråga om förväntningar på filmen, 
benutrymme, ljudnivå och biljettförsäljning. Att fylla i enkäten tar 4-5 minuter. 
Bland er som fyller i enkäten lottar vi ut fem biobiljetter. Enkäten kommer att 
delas ut till ca 100 personer vilket gör att du har ganska stor chans att vinna ☺. 
 

Tack på förhand/ Carina och Jim 
 
 
 
 




